
 נ"ז –פרק מ"א פסוקים מ"ז        ב"ה
 

ְכֶלה ָשנָה  .1 יֶלינָה" )ֶרֶמז: "תִּ ְכֶלינָה" ְל"וְַתחִּ ין "וַתִּ ל בֵּ ָמה ַהֶהְבדֵּ
ְרכֹוֶתיָה"(.  ל ָשנָה ּובִּ ְללֹוֶתיָה, ָתחֵּ  וְקִּ

 .                               ש ותכלינה הכוונה

 ותחילנה הכוונה ש               .

ַֹּׂבע  .2 ַבעְבֶשַבע ְשנֹות ַהש יב  ַהשָּׂ ָסבִּ ָהיָה ְבָכל ָהֲאָרצֹות ֶשמִּ
ְצַריִּם? __________________. ְצַריִּם אֹו ַרק ְבֶאֶרץ מִּ  ְלמִּ

ב ְבֶשַבע ְשנֹות ָהָרָעב .3 עָּׂ רָּׂ יב  הָּׂ ָסבִּ ָהיָה ְבָכל ָהֲאָרצֹות ֶשמִּ
ְצַריִּם? __________________. ְצַריִּם אֹו ַרק ְבֶאֶרץ מִּ  ְלמִּ

ֹּׂד.  .4 ְצַריִּם ְמא י מִּ ְצַריִּם ָסְבלּו ַאנְשֵּ יל ָהָרָעב ָבָאֶרץ מִּ ְתחִּ ַכֲאֶשר הִּ
ֹּׂה ָדַאג ָלַעם ֶשלֹו ֶשֹּלא יָמּותּו ָבָרָעב? ____ ם ַפְרע  ַהאִּ

י ָדַא  ג ָלֶהם? ________.מִּ
 

ה לפירושה  לָּׂ ין ַהמִּ  ְמַתח ַקו בֵּ
 

ְִּקבֹוץ ֹּׂר  ָחַדל     ְבֶטֶרם ָבר  וְי ְִּצב  ֶשֶבר  וְי
  

 

 

ְפנֵּי  ֹּׂף לִּ יָרה  ְקנִּיָה ְתבּוָאה   וְיֱֶאס יק  אֹו ְמכִּ ְפסִּ הִּ
  

ָלָחה____________________________________ ַהצְּ  ___________בְּ
ֵאלֹות   בֹונּוסשְּ

 

ם ֶאְפַריִּם?_______________  .1 ְבנֹו ַבשֵּ ף לִּ ַמדּוַע ָקָרא יֹוסֵּ
________________________________________

._____________________________________ 
ְצַריִּם",  .2 ֹּׂר ְלמִּ ְִּשב ם: ְבָפסּוק נ"ו ָכתּוב: "וְי ים וְַהְשלֵּ ַעיֵּן ַבְפסּוקִּ

ֹּׂר  ַהַכָּונָה ְשב ף _____________. ְבָפסּוק נ"ז ָכתּוב "לִּ ֶשיֹוסֵּ
י ָהָאֶרץ ________. יא ֶשַאנְשֵּ ף", ַהַכָּונָה הִּ  ֶאל יֹוסֵּ

 נ"ז –פרק מ"א פסוקים מ"ז        ב"ה
 

יֶלינָה .1 ְכֶלינָה" ְל"וְַתחִּ ין "וַתִּ ל בֵּ ְכֶלה ָשנָה ָמה ַהֶהְבדֵּ " )ֶרֶמז: "תִּ
ְרכֹוֶתיָה"(.  ל ָשנָה ּובִּ ְללֹוֶתיָה, ָתחֵּ  וְקִּ

 ותכלינה הכוונה                 .                

 ותחילנה הכוונה ש               .

ַֹּׂבע  .2 ַבעְבֶשַבע ְשנֹות ַהש יב  ַהשָּׂ ָסבִּ ָהיָה ְבָכל ָהֲאָרצֹות ֶשמִּ
ְצַריִּם אֹו ַרק בְ  ְצַריִּם? __________________.ְלמִּ  ֶאֶרץ מִּ

ב ְבֶשַבע ְשנֹות ָהָרָעב .3 עָּׂ רָּׂ יב  הָּׂ ָסבִּ ָהיָה ְבָכל ָהֲאָרצֹות ֶשמִּ
ְצַריִּם? __________________. ְצַריִּם אֹו ַרק ְבֶאֶרץ מִּ  ְלמִּ

ֹּׂד.  .4 ְצַריִּם ְמא י מִּ ְצַריִּם ָסְבלּו ַאנְשֵּ יל ָהָרָעב ָבָאֶרץ מִּ ְתחִּ ַכֲאֶשר הִּ
ם  ֹּׂה ָדַאג ָלַעם ֶשלֹו ֶשֹּלא יָמּותּו ָבָרָעב? ____ַהאִּ  ַפְרע

י ָדַאג ָלֶהם? ________.  מִּ
 

ה לפירושה  לָּׂ ין ַהמִּ  ְמַתח ַקו בֵּ
 

ְִּקבֹוץ ֹּׂר  ָחַדל     ְבֶטֶרם ָבר  וְי ְִּצב  ֶשֶבר  וְי
  

 

 

ְפנֵּי  ֹּׂף לִּ יָרה  ְקנִּיָה ְתבּוָאה   וְיֱֶאס יק  אֹו ְמכִּ ְפסִּ הִּ
  

ָלָחה____________________________________ ַהצְּ  ___________בְּ
ֵאלֹות בֹונּוס  שְּ

 

ם ֶאְפַריִּם?_______________  .1 ְבנֹו ַבשֵּ ף לִּ ַמדּוַע ָקָרא יֹוסֵּ
________________________________________

._____________________________________ 
ְצַריִּם",  .2 ֹּׂר ְלמִּ ְִּשב ם: ְבָפסּוק נ"ו ָכתּוב: "וְי ים וְַהְשלֵּ ַעיֵּן ַבְפסּוקִּ

ֹּׂר  ְשב ף _____________. ְבָפסּוק נ"ז ָכתּוב "לִּ ַהַכָּונָה ֶשיֹוסֵּ
י ָהָאֶרץ ________. יא ֶשַאנְשֵּ ף", ַהַכָּונָה הִּ  ֶאל יֹוסֵּ


